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SEGUNDA CIRCULAR
Cronograma – Novas datas
Submissão de resumos: até 09 de maio de 2014
Divulgação dos resultados: a partir de 18 de junho de 2014
Envio de trabalhos completos: 31 de julho de 2014
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Conferência
Encerramento

Normas para apresentação dos resumos
As informações necessárias para submissão do resumo são:
Título; Nome do(s) autor(es); Eixo temático de interesse; Três palavras-chave; Texto do
resumo
O texto do resumo poderá ter no máximo 500 palavras, e deverá conter uma
apresentação

do problema,

objetivos,

metodologia

empregada

e

principais

resultados. Nenhuma imagem (mapa, tabela, gráfico, fotografia, etc.) deve ser inserida
no resumo.
O resumo poderá ter no máximo três autores, e cada participante poderá inscrever-se
com um trabalho somente (individual ou em coautoria).
Serão aceitos resumos nas línguas português e espanhol, a critério do(s) autor(es).
Para submeter o resumo, o participante deve entrar no site oficial do evento
(6cieta.org), acessar o item "Inscrições" e criar sua conta no Sistema de Inscrições do
evento. Após a conta ser criada, em "Suas ações", o participante deve criar uma "Nova
submissão" e preencher as informações. Não é necessário anexar nenhum arquivo,
apenas preencher os campos reservados ao resumo.

Normas para apresentação dos trabalhos completos
Texto em Word; fonte Times New Roman tamanho 12; espaço entre linhas 1,5;
configuração de página retrato (A4), margens de 2,5 cm; sem recuo para parágrafo;
corpo do texto justificado; extensão entre 15 e 20 páginas (incluindo as referências
bibliográficas, figuras, tabelas e anexos).
Título do trabalho em negrito, em letras maiúsculas e centralizado; nome(s) do
autor(es) e instituição; endereço eletrônico do(s) autor(es). Indicar o eixo temático e as
três palavras-chave.
Observação: Incorporar o resumo do trabalho no início do texto, depois do título e
das referências do(s) autor(res).
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Valores da inscrição (R$)
Categoria

Até 07/07

Após 07/07

Discentes / graduação

150,00

200,00

Discentes/pós-graduação

200,00

250,00

Professores, profissionais

300,00

350,00

Pagamentos no Brasil em reais (R$) via depósito identificado no Banco do Brasil
(depósitos no caixa direto, transferência via internet ou totem dos caixas eletrônicos).
O depósito (em qualquer modalidade) deve ser identificado por nome.
(em breve informaremos os dados da conta corrente do VI CIETA)

Valores da inscrição (US$)
Categoria

Até 07/07

Após 07/07

Discentes / graduação

70,00

90,00

Discentes/pós-graduação

90,00

110,00

Professores, profissionais

130,00

155,00

Pagamentos no exterior em dólar (US$) via PayPal, com cartão de crédito (forma de
pagamento pela internet sem despesas de comissão para os congressistas).
(em breve estará disponível no site)
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